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المحتوى

الخلفية•

المنهجية الجديدة•

ي المنطقة•
بعض النتائج ف 

الصلة بالعمليات•

المراجع•

جلسة االسئلة واالجوبة•
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ي المناطق الريفيةالمؤشر 
 
ين من ط-(RAI)وصول إىل المرافق ف ريق نسبة سكان الريف الذين يعيشون عىل بعد كيلومتر

ي 
 
، )‘‘جميع الفصول’’صالحة لالستعمال ف

ً
 عىل األقدام25تقريبا

ً
ا (دقيقة ستر

يةإلى المرافق في المناطق الريفتم تطوير مؤشر الوصول 

على -Roberts et al. (2006)في األصل بواسطة 

من إجمالي % 68الصعيد العالمي، تُرك مليار شخص أو 

سكان الريف بدون اتصال
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2006الطريقة األصلية في عام •

استندت عىل مسوح األرس المعيشية•

ي حالة عدم توفر مسح لألرسة المعيشية•
 
ي ف

النموذجة اإلحصائ 

التحديات المنهجية•

ال يوجد تحديث منتظم-توافر البيانات •

عدم االتساق عبر البلدان•

ي •
أهمية تشغيلية قليلة-أخذ العينات عىل المستوى الوطن 

:  المصدر

Roberts, Peter, K. C. Shyam, and Cordula Rastogi. 2006. “Rural Access Index: 

A Key Development Indicator.” Transport Papers TP-10. The World Bank 

Group, Washington, DC. 



ي قطاع النقل RAIُيعد -تجدد االهتمام بسياق أهداف التنمية المستدامة 
 
ات العالمية القليلة ف أحد المؤرسر

١-٩الغاية 
هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على إقامة ’’

لدعم ، بما في ذلك هياكل أساسية إقليمية وعابرة للحدود،الصمود

ير ُسبُل التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيس

‘‘وعلى قدم المساواةاستفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة 
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بعد نسبة سكان الريف الذين يعيشون على: ١-١-٩المؤشر •

فصولكيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جميع ال

عدد الركاب وحجم الشحنات، حسب : ٢-١-٩المؤشر •

وسيلة النقل

ان• الطبر

ابيبالطرق والسكك الحديدية والمياه الداخلية وخطوط األن•

؛ منتدى النقل ال• ي الدولي
ان المدئ  ؛ بقيادة منظمة الطبر دولي

تحدة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا؛ مؤتمر األمم الم
للتجارة والتنمية



تقنيات المكانية هي نفسها من الناحية المفاهيم، ولكنها تقاس بشكل مختلف باستخدام البيانات وال-المنهجية الجديدة 
الجديدة من أجل االستدامة واألهمية التشغيلية

حالة الطريق

شبكة الطريق

السكان

المبادئ األساسية للمنهجية الجديدة
بيانات مكانية3استخدم وتداخل ، RAIلحساب 
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االستدامة

االتساق

السهولة/البساطة

األهمية التشغيلية

لمزيد من التفاصيل( 2016)انظر البنك الدولي 

http://documents.worldbank.org/curated

/en/367391472117815229/Measuring-

rural-access-using-new-technologies

http://documents.worldbank.org/curated/en/367391472117815229/Measuring-rural-access-using-new-technologies


إلخ أو بيانات التعداد ، WorldPop ،GPWالبيانات السكانية العالمية المفصلة، عىل سبيل المثال، -اين يعيش الناس؟ 
ي 
الوطن 

Source Resolution Year Update
Input 
data?

Re-
producible

Urban/ 
Rural

Link

WorldPop 

(AsiaPop, AfriPop, 

AmeriPop)

~100m 2000/ 
2005/ 
2010/ 
2015/ 
2020

Ongoing Available Yes (with 
code)

No http://www.worl
dpop.org.uk/

Gridded Population 

of the World (GPW) 

- CIESIN

2.5 arc 
minutes (~5 
km)

1990/ 
1995/ 
2000/ 
2005/ 
2010/ 
2015

Occasion
al

Available Yes No http://sedac.ciesi
n.columbia.edu/g
pw/global.jsp

Global Rural Urban 

Mapping Project 

(GRUMP) - CIESIN

30 arc 
seconds (~1 
km)

1990/ 
1995/ 
2000

Occasion
al

Available Yes Yes http://sedac.ciesi
n.columbia.edu/
data/collection/g
rump-v1

LandScan – Oak 

Ridge Labs

30 arc 
seconds (~1 
km)

2012 Annual No No No http://www.ornl.
gov/sci/landscan
/

UNEP Global 

Population 

Databases

2.5 arc 
minutes (~5 
km)

2000 None Available Yes No http://na.unep.n
et/siouxfalls/data
sets/datalist.php

WorldPop
بيانات السكان العالمية
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Global 

Human 

Settlement

http://www.worldpop.org.uk/
http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/global.jsp
http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/grump-v1
http://www.ornl.gov/sci/landscan/


ات مفتوحةبيانات شبكة الطرق الوطنية المملوكة لوكاالت الطرق أو قاعدة بيانات تجارية أو بيان-أين توجد الطرق؟ 

مثال على زامبيا

(Govt data)                                             (OpenStreetMap)

بيانات شبكة الطرق المتاحة
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Availability Access Consistency Update

Government 
data

Road agencies, 
statistical offices

Subject to 
country policy

Consistent with 
official network

Govt 
responsibility

Collected by 
mobile 
applications 

By RoadLab etc. Free 
application

Consistent with 
official data

Every time when 
a survey is 
carried out

Commercial 
data

e.g., DeLome 
database

Commercial 
license 

Consistent 
across countries

Regularly 
updated 

Open data e.g., 
OpenStreetMap

Free and open Vary across 
countries

On an ad hoc, 
voluntary basis 

إيجابيات وسلبيات•

OSMمقابل  Govtالبيانات -تغطية مختلفة •

التوافق مع شبكة الطرق المصنفة•

ي  OSM-تكاليف إدارة البيانات •
المجائ 

ي •
 
OSMتحديث طوعي ومخصص ف



 يكون 
ً
ية والريفية RAIأحيانا  لتحديد المناطق الحض 

ً
حساسا

تتوفر التصنيفات الحضرية والريفية المختلفة•

ية ال-قواعد البيانات العالمية • وع رسم الخرائط الحض  ريفية مشر
ي عام (GRUMP)العالمية 

1990ف 

ي •
التعريف اإلداري الوطن 

ية والريفية ا• سيم المدن والمناطق الحض  ي أقرتها طريقة جديدة لبر
لنر

اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

سيم المدن والمناطق (. "2020. )األمم المتحدة• توصية بشأن طريقة لبر
ية والريفية إلجراء مقارنات إحصائية دولية »الحض 

•https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-
session/documents/BG-Item3j-Recommendation-E.pdf

يجب استبعاد المناطق الحضرية باستخدام بيانات، RAIفي حساب 

GRUMP
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المناطق 

الحضرية

توزيع السكان



تتوفر مجموعة متنوعة من التقنياتوتحديثه بنجاح  RAIمفتاح لحساب -حالة الطريق؟
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تقليدي االبتكار                 

يف بروفيل الرص

التقليدي

تطبيق الهاتف 

الذكي

طائرات بدون طيار

صور عالية الدقة من 

القمر الصناعي



وتقوم بتحديثها بانتظام( RAM)عادة، تمتلك وكاالت الطرق أنظمة إدارة أصول الطرق -أحوال الطريق 

؟‘‘في جميع الفصول’’ •

ف • عام بوسائل بأنه طريق صالح للسيارات على مدار ال" في جميع الفصول " يُعرَّ
ظام دفع غالباً شاحنة صغيرة أو شاحنة ال تحتوي على ن)النقل الريفية السائدة 

مثل )اصف يتم قبول االنقطاعات المتوقعة لفترات قصيرة أثناء الطقس الع(. رباعي
مل الطريق الذي يحت. ، خاصة على الطرق منخفضة الحجم(هطول األمطار الغزيرة

أيام أو أكثر في السنة ال 7أن تكون غير سالكة لوسائل النقل الريفية السائدة لمدة 
(2006روبرتس وآخرون، . )يُعتبر طوال الموسم

على متغير طوال الموسمRAMقد ال تحتوي بيانات ذاكرة •

(ريق، إلخالطقس، مواصفات الط)التحويل المطلوب بناًء على سياق البلد الفردي •

تختلف التغطية واالكتمال ومستوى 

التفاصيل باختالف البلدان

IRIالتي تم قياسها على أساس " لجميع الفصول"مثال للطرق 
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HDM-4 Recommended IRI default values RONET Recommended IRI values

Paved road Unpaved

Condition Primary Secondary Tertiary Condition Gravel Earth

Very good 7 10

Good 2 3 4 Good 10 13

Fair 4 5 6 Fair 13 16

Poor 6 7 8 Poor 17 20

Bad 8 9 10 Very poor 22 24

(2016)البنك الدولي : المصدر



إثيوبيا-المثال 
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مليون شخص في المناطق الريفية81.3يعيش 



إثيوبيا-المثال 

أي ما يعادل جميع الطرق الفصول-" جيدة"من الطرق بحالة % 31
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كيلومترا من الطرق85880



إثيوبيا-المثال 

RAI = 21.6%
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ق األوسط وشمال إفريقيا، تم تطبيق طريقة ي منطقة الشر
 
ي العديد من البلدان  RAIف

 
ث تحدي"انظر البنك الدولي )الجديدة ف

"(2017/18الوصول إل المناطق الريفية 

االعتماد بشكل كبير على البيانات المفتوحة•

•WorldPop

•OpenStreetMap رة بسبب الحرب األهلية؛ الطرق المتض 

ي •
 
ض أن تكون الطرق المصنفة ف صالحة لجميع  OSMُيفبر

المواسم

العراق

RAI (%)
السكان الذين يمكنهم 

(مليون)الوصول 

سكان الريف 

(مليون)

63.4 11.889 18.760 عراق

71.4 0.958 1.341 االردن

92.6 0.028 0.030 لبنان

90.0 7.720 8.580 سوريا
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االردن

لبنانسوريا

(  2020)؛ البنك الدولي (2017/18)تحديث البنك الدولي بشأن الوصول إل المناطق الريفية : المصادر
".تداعيات الحرب"

تقديرات بما يتفق مع-تعد إمكانية الوصول في المناطق الريفية مرتفعة بشكل عام 

2006عام 



، مما يسمح بتحديد االحتياجات المحت RAIيتم حساب -األهمية التشغيلية  ي
ي ودون الوطن 

ي عىل المستويير  الوطن 
 
ملة ف

ي داخل البلد وتوجيه برامج الطرق الريفية الخاصة به
الوصول الريف 

االتساق

ق وجنوب  RAIاالتصال اإلقليمي عىل أساس  ي رسر
 
ف

أفريقيا

(البيانات دون الوطنية)الدقة 

واإلنتاج ، RAIفي مدغشقر، إعطاء األولوية لبرامج الطرق الريفية، استناداً إلى 

...الزراعي، والفقر،
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ق عادة، يكون الفقر أعلى حيث يكون الوصول إلى المناط

الريفية محدودا  



 من اآلن، تم تحديث 
ً
ي أكبر من  RAIاعتبارا

 
واألهم من ذلك، استخدام ، RAIتحديير  نموذجيير  لحساب ... دولة 25ف

RAI ي عمليات قطاع الطرق
 
ف

جمع البيانات بانتظام1.

مسؤولية الحكومات أو سلطات الطرق•

مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة لجمع •

البيانات

وأداة حساب  RAMواجهة بين 2.

RAI
ً RAMال يتم تحديد بيانات • التقليدية جغرافيا

شاملةGovtقد ال تكون البيانات •

(محلية/وطنية)مجموعات بيانات متعددة •

RAIتفعيل 
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مسح جرد الطريق

RAIحساب 

/تحديد األولويات
إدارة أصول الطرق

برامج الطرق 
الريفية

تقييم البرنامج



المراجع

مؤشر البنك الدولي للوصول إلى المرافق في المناطق الريفية موقع •

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/rural-access-index-rai

(2016)إلى المرافق في المناطق الريفية تقرير منهجية الوصول •

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/367391472117815229/measuring-rural-access-using-new-technologies

(2017/18)إلى المرافق في المناطق الريفية تحديث الوصول •

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/543621569435525309/world-measuring-rural-access-update-2017-18

اآلثار اإلقليمية للصراع في سوريا: تداعيات الحرب: تقرير. 2020. البنك الدولي•

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33936
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https://datacatalog.worldbank.org/dataset/rural-access-index-rai
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/367391472117815229/measuring-rural-access-using-new-technologies
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/543621569435525309/world-measuring-rural-access-update-2017-18
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33936
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aiimi@worldbank.org


